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Beslut om jakttider för älg, jaktåren 2019 – 2020 och 2020 - 
2021   

Länsstyrelsens beslut  

Länsstyrelsen beslutar om följande jakttider för älg: 

Typ av område Jakttid 

Älgskötselområden och licensområden 

Jakttiden gäller för såväl vuxen älg 

som årskalv. 

14 oktober 2019 – 31 januari 2020 

12 oktober 2020 – 31 januari 2021 

Oregistrerade områden 

Jakttiden gäller älgkalvar 

14 – 18 oktober 2019 

12 – 16 oktober 2020 

  

Detta beslut gäller i de älgförvaltningsområden som administreras av 

Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Länsstyrelsen förordnar att detta beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas.  

Beslut om kungörelsedelgivning 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att 

delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio 

dagar från beslutsdatum införas i Post- och inrikes tidningar.  

Om kungörelsen inom tio dagar införts i Post- och inrikes tidningar, anses 

delgivning ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om 

kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i 

rätt tid.  

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm och 

på Länsstyrelsen hemsida, www.lansstyrelsen.se/stockholm.  

Motivering   

Gällande bestämmelser 

I 33 § jaktlagen (1987:259) definieras licensområden respektive 

älgskötselområden. Länsstyrelsen ska med stöd av 3 a § jaktförordningen 

(1987:905) och bilaga 2 till denna förordning besluta om jakttider i dessa 

områden. Jakttiden ska enligt jaktförordningen ta sin början andra måndagen i 

oktober och får inte pågå efter den 28 (29) februari. Jakttidens längd ska vara 



  2 (3) 

 

  

 

Datum 

2019-07-02 
  

Beteckning 

218-33046-19 
  

 

minst 70 dagar. Om ett älgförvaltningsområde är beläget inom flera län ska 

jakttiden vara gemensam för hela området.   

Enligt 33 § jaktlagen får i områden som inte utgör älgskötselområden eller 

licensområden jakt efter älg endast avse älgkalv. Länsstyrelsen ska med stöd av 

3 a § jaktförordningen och bilaga 2 till denna förordning även besluta om jakttider 

för jakt som sker utan licens, på så kallad oregistrerad mark. Jakttiden ska vara 5 

dagar eller den kortare tid som Länsstyrelsen bestämmer. Jakttidens början ska 

vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten 

ska ske.  

Enligt 59 § jaktförordningen får Länsstyrelsen förordna att beslut enligt 

jaktförordningen ska gälla utan hinder av att det har överklagats.  

Länsstyrelsens bedömning   

Länsstyrelsen beslutade inför jaktåret 2018 – 2019 att jakttiden skulle avslutas den 

31 januari istället för 28 februari. Länsstyrelsens bedömning var att 

avskjutningsmålen bör kunna fyllas med en jakttid till och med den 31 januari. 

Länsstyrelsen bedömer i likhet med förra året att jakttiden kommer att vara 

tillräcklig för att nå avskjutningsmålen.  Denna förändrade jakttid ska utvärderas 

efter tid och Länsstyrelsens bedömning är att en treårsperiod behövs för att kunna 

dra några slutsatser av den förändrade jakttiden. 

Viltförvaltningsdelegationen har vid ett möte den 17 maj 2019 tillstyrkt 

Länsstyrelsens förslag till jakttid.   

Upplysning om övrig reglering av jakttid för älg 

Länsstyrelsen har den 26 april 2002 (dnr 2454-1999-58177) beslutat om att vissa 

områden ska undantas från jakt under vissa sön- och helgdag samt dag före sön- 

och helgdag. 

Inom registrerat älgskötselområde får älg som uppträder vid oskördad gröda jagas 

från och med den den 16 augusti till älgjakttidens början, om det behövs för att 

förebygga skada. Det framgår av bilaga 4 punkt 12 i jaktförordningen. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 

Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket, se bilaga 1. Överklagandet ska 

ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 6 augusti 2019.  

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Göran Åström. I den slutliga 

handläggningen har även deltagit, chefsjurist Lena Johansson samt 

vilthandläggare Tobias Hjortstråle, föredragande. 
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Bilaga  

1. Överklagandehänvisning 

 

Sändlista  

Älgskötselområden och licensområden registrerade i Stockholm län 

Viltförvaltningsdelegationen i Stockholm län 

Älgförvaltningsgrupperna i Stockholms län  

Svenska Jägareförbundet Stockholm län  

Stockholms viltvårdsdistrikt av Jägarnas Riksförbund/Landsbygdens jägare 

Polismyndigheten 

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Länsstyrelsen i Uppsala län  

  

 


